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Biografieën
Anne Teresa De Keersmaeker creëert na
haar opleiding aan Mudra en aan de New
York Tisch School of the Arts, haar eerste
choreografie, Asch, in 1980. Twee jaar later
gaat Fase, four movements to the music of
Steve Reich in première, een van de meest
invloedrijke choreografieën van die tijd. In
1983 richt De Keersmaeker haar gezelschap
Rosas op, gelijktijdig met de creatie van
Rosas danst Rosas. In haar werk staat
enerzijds de relatie tussen muziek en dans
centraal. Zo werkte de choreografe onder
andere met muziek van Monteverdi, Bach,
Beethoven, Mozart, Bartók, Webern, Ligeti,
Miles Davis, John Coltrane, maar ook met
traditionele Indische muziek en muziek
van hedendaagse componisten als Steve
Reich, George Benjamin enzovoort. Anderzijds is de relatie tussen dans en tekst een
constante. Tijdens de jaren dat Rosas het
huisgezelschap was van De Munt, kreeg
De Keersmaeker de kans om met opera en
livemuziek te werken. In 1995 richtte ze haar
eigen dansschool P.A.R.T.S. op in Brussel.
Het oeuvre van De Keersmaeker werd bekroond met tal van internationale prijzen. Ze
ontving Bessie Awards for Sustained Achievement en voor Fase (1999) en Rosas danst
Rosas (1987), en ze werd Commandeur dans
l’ordre des Arts et des Lettres (2008).

Ann Veronica Janssens werd geboren in
Folkstone (Engeland), maar leeft en werkt
in Brussel. Ze is een beeldhouwer van het
licht, van het geluid en van de ruimte. Dat
haar werk echter wel eens met de minimalistische stroming in verband wordt gebracht,
komt door de heldere vormgeving en de
materiaalkeuze: transparant, glanzend of
juist verdicht en schijnbaar ontoegankelijk.
Dat materiaal is zeer uiteenlopend van aard.
Soms gebruikt ze betonblokken, bakstenen
al dan niet verpakt in aluminiumfolie, glas
of spiegels. Dikwijls weerkaatst het licht en
ook de omgeving, wat voor een verrassend
optisch effect zorgt. Ook met klank kan ze
haar accent op de ruimte laten doorwegen
en die bezetten. Haar werk heeft altijd
betrekking op ruimte: open of gesloten, vol
of leeg, klein of uitgestrekt. Zij doet met
haar vluchtige en vaak tijdelijke werken een
beroep op de zintuigen van de toeschouwer; wat overblijft is een impressie die uit
het subtiele samenspel tussen waarneming
en verbeelding is gevormd.
Michel François heeft zich nooit beperkt
tot één discipline, maar gebruikt allerlei
soorten materialen en media en combineert
industriële en natuurlijke objecten, foto’s,
video’s, sculpturen en installaties. Hij is geïnteresseerd in ‘de tekens van het leven’ zoals
gebaren, geluiden, beelden en alledaagse
gebruiken en gewoontes. Ook hij werkt met
ruimte en tracht ze tot een beeldend middel
te maken. Ruimtelijke ingrepen staan centraal in zijn werk. De relatie tussen werk en
ruimte, beelden en architectuur, speelt een
nadrukkelijke rol.
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Aansluitend op The Song is iedereen uitgenodigd op het
slotfeest in de inkomhal, met onder meer The Song Unplugged.

The Song
The Song spreekt over een wereld die zich
steeds sneller, in wervelend tempo, voorbijloopt. Een wereld waarin de versnelling zodanig toeneemt, dat stilstand imminent wordt.
Centraal in deze wervelwind van verandering
staat, nog steeds, het lichaam, in het oog
van de storm. Als klankbord in een chaotisch
transformerende werkelijkheid.
In The Song staan tien dansers – negen
mannen en één vrouw – opgesteld in een
kaal speelvlak. De scène gestript tot op haar
naakte basiselementen. Tot op de elementaire onderdelen van het theater: licht,
geluid, beweging. Het speelveld dat Anne
Teresa De Keersmaeker uitzet, samen met
kunstenaars Ann Veronica Janssens en Michel
François, is een woestijn. Het barre land dat
ondanks zichzelf telkens weer het leven geeft
aan nieuwe mogelijkheden: een speels huppelende solo, waarin het lichaam zijn eigen
gewichtloosheid opzoekt. Een groepschoreografie als een zwerm vogels in volle vlucht, de
steeds verschuivende patronen tegelijkertijd
een proeve van mathematische precisie en
menselijke inventiviteit.
In deze wereld is het lichaam niet langer zeker van zijn eigen grenzen. Het verschijnt en
verdwijnt in de abrupte lichtovergangen. En
ook in confrontatie met de artificiële bruitage
op scène, verliest het lijf zijn herkenbaarheid:
de danser tegelijkertijd hier en daar, ‘authentiek’ en ‘artificieel’, zinnelijk en verzonnen.
Er spreekt een grote kwetsbaarheid uit deze
lichamen, een breekbaarheid die beantwoord
wordt met de koppige resistentie van hun
beweging. Bij momenten gedreven door niet
meer dan hun eigen adem, hun stem een
echo uit een hoopvol verleden, trappelen ze
ongeduldig ter plaatse. Misschien klinkt in
hun songs een zucht door van een verloren

tijd, toen de stem nog een vehikel kon zijn
voor verandering. Kunnen ze enkel nog
reproduceren en hercombineren, zich overgeven aan het escapisme van een rockgeneratie
die hen voorafging? Of maken ze wankel
balancerend in het ijle toch de sprong naar
een onbekende toekomst?
De choreografie keert in The Song terug naar
haar eigen constructiebeginselen: hoe laat je
vrijheid toe binnen een uitgezet kader? Hoe
kan je politiek zijn in de houdgreep van de
geschiedenis? Hoe kan je nog tot beweging
komen, in het licht van een nakende catastrofe? Hoe kan je uit de essentiële bouwstenen,
uit de hercombinatie van alles wat reeds is
geweest, toch opnieuw de dans laten verschijnen, toch opnieuw in beweging zetten,
wat doorheen de tijd van al zijn resonantie
werd gestript. Of nog: wat is het basisprincipe dat al die vogels telkens weer in formatie
brengt, om vervolgens die harmonie weer
moeiteloos op te breken? Hoe kan je een
idee vorm geven, zonder het te verhinderen
zijn eigen vlucht te nemen?
The Song is tegelijkertijd een esthetische en
existentiële zoektocht; naar de basisprincipes
van choreografie, en naar de grondbeginselen van het sociale lichaam, dat zich telkens
opnieuw, met elke ademstoot, herfigureert.
Het is een voorstelling die de choreografie
opbreekt, om zo tot nieuwe mogelijkheden
te komen. Het is een experiment waarin de
kwetsbaarheid van de danser fungeert als
motor tot verandering.
Elke Van Campenhout

Mannen, Helden, Zidane,
Pallas, Athena
Mannen (geen jongens meer), zelden echt
mooi, stevige lijven, vooral: een groep, juister
een bende die zich niet kan beheersen. Rennen doen ze, in cirkels, tegen elkaar in, elkaar
volgend, kruiselings, rakelings, een marathon.
Dit zijn helden. Zo horen mannen te zijn. Zo
zijn ze tijdloos. Ze hebben aan zichzelf genoeg. Een voorstelling rond mannen als kampioenen, een voorstelling van het mannelijke
lichaam, zwaar en krachtig, gebonden aan
de aarde en tegelijk aan de zwaartekracht
ontsnappend in snelheid, beukend tegen de
ruimte aan. Links en rechts, naar voor en achteraan, schuin en in een punt: de coördinaten
worden niet opgeheven maar als een broze
draad in de ruimte opgehangen. Daar rennen
ze over. Acrobatie.
De eerste indruk bij de voorstelling: een
voetbalveld. Henri, Zidane, Barthes, Ronaldo.
Prinsen en bulldozers, macht en elegantie, uithoudingsvermogen en intelligentie,
rakelings en botsend, hoog in de lucht en de
pas over de grond schuivend, vooral snelheid
in het zoeken naar de juiste plaats in het
schaakspel der posities. De driehoeken schuiven als sterrenbeelden over het veld.
De meest mannelijke der sporten. Hoe het
verlangen de scorende held te zijn voortdurend in concurrentie staat met de solidariteit, het doorgeven aan de beste schutter:
het wordt jouw doelpunt, jij wordt straks
gedragen, gekust, gestreeld, bejubeld. Het is
(langs en dankzij mij) jou gegund. Ik geef het
je. Viriele generositeit, edelmoedigheid, maar
zeker daaronder ook jaloezie en spijt.
In “Zidane” (Douglas Gordon en Philippe
Parreno, 2006) krijg je met de extreme klankclose-ups tussen strookjes muziek alle geluiden te horen die door het lichaam gemaakt

worden. Niet het gejoel van het extatische,
ejaculerende publiek, maar de permanente
ruis, zo precies als die van een garendraad
doorheen stof, aantrekken, knoopjes leggen,
een klosje dat valt. Ik hoor het (op de grond
gezeten) grootmoeder en moeder doen, en
in dat geluid wetend dat het voor altijd goed
zou zijn. Zo Zidane in de microfoons van de
film. Ieder geluid uitvergroot als verstrekte
musique concrète.
Aan de rand van de scène van “The Song”
een jonge vrouw, een ‘bruiteuse’ die met
lapjes, kiezeltjes (of herinner ik me dat
verkeerd?), blote voeten, een schoentje, een
plasje water geluiden maakt die zich naadloos in de beweging der dansers nestelt.
Synchronie, uitvergroting, objectivering van
de met de voeten der dansers stampende
geluiden. De handen der bruiteuse maken
dat stampend verrukkelijk speels. Haar geregisseerde klanken zitten op de voorgrond, ze
schuift ze naar ons toe, over de rand. Ik laat
het je horen. Ik breng het dichterbij, zodat je
het geluid tastbaar kunt zien. Dat is de ruis
van de wereld. Dat heeft Rosas nooit verborgen. Hier wordt het zelfstandig.
Zo gaat het ook met Zidane, hij zweeft in een
zeepbel van geluiden. Ik noem er enkele op:
het schuiven van de stof van zijn shirt tussen
arm en romp, het spugen, het wegwrijven
van snot en zweet, de schoenen over het
grasveld, niet luid als een tennisbal, maar
glijdend, zoevend, schuivend, een hijgen
zonder ritme en structuur. En je wenst te kunnen horen hoe het zweet uit de poriën wordt
geduwd. (Zou je niet willen horen hoe het
sperma kolkend komt aangestroomd, zich
een baan maakt en een spetterende straal
wordt?)
Te midden van die mannelijkheid verschijnt
een vrouw, mooi dit keer, in een rode
jurk waar niet mee te redetwisten valt. Zo

verschijnt beslist ook Pallas Athena in het
midden van een bloederig slachtveld. Geen
verpleegster, geen moeder, geen zuster of
dochter, geen vrouw die het ondraaglijk
verminken ziet, het kleverige, bloedrode
omhoogspuiten dan stromen over het gezicht. Geen jammerende moeder, maar een
heersen over spieren, vlijmscherp metaal
en adrenaline. Ze bezweert een storm van
bloed. Zo wreed en onverschillig is de vrouw
in rode jurk; ze zingt, maar uitsluitend voor
zichzelf. Zo meteen zal ze na haar bevel in de
hoogte worden gehesen. Daar hangt ze in de
trapeze van “Der Himmel über Berlin”.
Na de rode rustpauze in de kleedkamers zetten de mannen hun rennen voort. Ze hebben
niets geleerd. Wat valt er ook te leren? Het
spel is er om gespeeld te worden, het leven
om geleefd te worden, nu, nu, snel nu.
Tussen de geslachten gebeurt er niets. De
jonge vrouw in het rood? De voorstelling lijkt
te suggereren (Maarten ‘t Hart achterna): de
vrouw bestaat niet, want er is geen man als
tegenspeler die haar grijpt. Dus geen seks,
geen liefdesspel, geen vruchtbaarheid, geen
abortus, geen wenen, geen wanhoop. Het
spel is alles wat we nodig hebben.
Zo iets.
Dus.
Of toch.
Ongeveer.

Dirk Lauwaert voor Rosas

© Herman Sorgeloos

ZO 13.12.09 / 10.00-17.00 /
CONCERTGEBOUW
DECEMBER DANCE FORUM
Tijdens de tweede zondag van December Dance 09
organiseren we een rits van contextactiviteiten. In
Wintergasten nodigt Anne Teresa De Keersmaeker
enkele bevriende kunstenaars uit en biedt u zo een
bevoorrechte inkijk in haar creatieve processen. Voor en
na Wintergasten zijn er drie dansfilms te zien: Hoppla!,
Achterland en Rosas danst Rosas.

DI 16.02.10 / 20.00 /
KAMERMUZIEKZAAL
ACTION!
SALVA SANCHIS & KRIS DEFOORT
Op vraag van het Concertgebouw creëren choreograafdanser Salva Sanchis en componist-muzikant Kris
Defoort speciaal voor het festival COME ON! ACTION!
een improvisatieproject. De muzikale taal van Defoort is
een ontmoeting tussen klassiek en jazz. Improvisatie is
voor Sanchis het middel om zijn doel – een intense liveervaring – te bereiken.
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